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 التكنولوجٌا والعلماء :-

التكنولوجٌا هً دراسة وتصمٌم وتفعٌل ودعم أنظمة 

. واألجهزة الحدٌثة المعلومات التً تعتمد على الحواسٌب  

 ولذلك فأنها تخدم العلماء فً مجاالتهم المختلفة

 حٌث ٌستخدم عالم االثار ألبرت لٌن بعض من األجهزة التكنولوجٌة فً إستكشاف المواقع األثرٌة

 -فً استكشاف األرض مثل : أنواع التكنولوجٌا المستخدمة

  ًصور فضائٌة(ٌحصل علٌها من األقمار الصناعٌة الصور الت( 

  صور جوٌة( .الطائرات من دون طٌارالصور التً ٌحصل علٌها من( 

 ( ًنظام تحدٌد المواقع العالمGPS))لتحدٌد أي موقع على األرض( . 

  مغناطٌسً. )للكشف عن المعادن تحت سطح األرض(مقٌاس 

 لتحدٌد موقع االجسام تحت سطح األرض(ردار مخترق لألرض( . 

 

فصل األولال  المستكشف النشط الدرس األول 

 فوق سطح األرض

 تحت سطح األرض
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 -اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : -1س

 مقٌاس المغناطٌس( –الردار المخترق لألرض -  GPS)نظام تحدٌد المكان أو الموقع 

 ٌستخدم ................... لتحدٌد المكان فوق سطح األرض. .1

 ٌستخدم ............... فً تحدٌد مكان المعدن تحت األرض. .2

 مكان األجسام تحت األرض. ٌستخدم .............. فً تحدٌد .3

  -ضع كلمة )صح( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً:

 )........(     ٌستخدم ألبرت لٌن الحفر فقط فً التنقٌب عن األثار. .1

 .....(.)..     ٌستخدم فً تحدٌد مكان المعادن تحت األرض.      GPSنظام تحدٌد الموقع  .2

 .....()...         مبارٌات كرة القدم فقط.                 تستخدم األقمار الصناعٌة فً نقل  .3

 ...(.....)        التكنولوجٌا الحدٌثة توفر على العلماء المجهود والوقت.                      .4

 )........(    المهندسٌن والعلماء فقط من ٌستخدمون التكنولوجٌا الحدٌثة. .5
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 -تطورت التكنولوجٌا وأثرت على الحٌاة الٌومٌة لإلنسان:

 

 -ٌمكن توضٌح تطور التكنولوجٌا عبر األزمنة كما ٌلً:

ثانىالدرس ال التارٌخًالتكنولوجٌا وتطورها    
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 -/ اكمل الجدول التالً بما ٌناسبه من عصور التكنولوجٌا:1س

 

 -:/ صل بٌن العمود )أ( بما ٌناسبه من العمود )ب(2س

 

 

 

 

 )ب(

 اآللة الكاتبة –اآللة الحاسبة  - آلة الطباعة

 –اقالم الرصاص  –اقالم الحبر 
 العداد الرقمً –األوراق  –المخطوطات 

الخرائط  –الهاتف الذكً  –القمر الصناعً 
 برامج معالجة الكلمات –عبر االنترت 

 جهاز التسجٌل –خطوط الهاتف  –الهاتف 

 )أ(

 المٌكانٌكٌةعصر ما قبل الثورة 

 عصر الثورة المٌكانٌكٌة

 عصر الثورة اإللكترونٌة

 عصر الثورة الكهربائٌة/ المٌكانٌكٌة
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هو جهاز إلكترونً قادر على استقبال البٌانات ومعالجتها فً وحدة المعالجة : تعرٌف الكمبٌوتر

 لتحوٌلها إلى معلومات وتخزٌنهم وإسترجاعهم وقت الحاجة CPUالمركزٌة 

  

 ( ًالكمبٌوتر الشخصPersonal 

computer) 

 ( الكمبٌوتر المحمولLaptop) 

 ( ًالجهاز اللوحtablet) 

 

ٌتكون الكمبٌوتر من مدخالت وهً المسئولة عن إدخال البٌانات ومخرجات وهً المسئولة عن 

وهً المسئولة عن معالجة البٌانات وتحوٌلها   CPUإخراج المعلومات ووحدة المعالجة المركزٌة 

 .ووحدات التخزٌن المسئولة عن حفظ تلك البٌانات والمعلومات إلى معلومات

 

 

 

 

 -الجدول التالً: ٌمكننا توضٌحهم فً

ثالثالدرس ال  مكونات الكمبٌوتر 

 أنواع الكمبٌوتر :
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 أجهزة اإلدخال نوع البٌانات أجهزة اإلخراج نوع المعلومات
معلومات بصرٌة : نصوص  •

 وصور وملفات فٌدٌو 
 حروف وأرقام • (screenشاشة العرض) •

 
 (Keyboardلوحة المفاتٌح ) •
 

نص مكتوب بحسب نظام براٌل  •
 الطرفً للمكفوفٌن

نظام "براٌل" الطرفً  •

(braille terminal) 
( أو الشاشة mouseفأرة التحكم ) • بٌان توجٌهً   •

 التً تعمل باللمس

 (microphoneالمٌكرفون ) • أصوات وموسٌقى  • (speakerمكبر الصوت ) • معلومات سمعٌة •

 speechمركب الكالم ) • معلومات سمعٌة •
synthesizer) 

صور أو ملفات   •
 الفٌدٌو

آلة التصوٌر أو الكامٌرا  •

(camera) 

نصوص وصور من  • (printerآلة الطباعة ) • نصوص وصور على ورق •
 الورق

 (scannerالماسح الضوئً ) •

 

 

 -/ أكمل الجدول التالً :1س

 المكونات الوظائف

  تتٌح التفاعل مع المعلومات وإختٌارها من على الشاشة

  بٌانات مرئٌة: نصوًصا ، صوًرا وملفات الفٌدٌوتعرض 

  تتٌح إدخال النصوص إلى جهاز الكمبٌوتر 

ٌتٌح إدخال النصوص والصور من الورق إلى جهاز 
 الكمبٌوتر 

 

تتٌح إخراج النصوص والصور من جهاز الكمبٌوتر إلى 
 الورق

 

  ٌتٌح إدخال المقاطع الصوتٌة إلى جهاز الكمبٌوتر 

  المقاطع الصوتٌة من جهاز الكمبٌوتر ٌتٌح إخراج

 

 / ما المقصود بجهاز الكمبٌوتر؟2س

...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................... 
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 البرمجٌات : 

 مجموعة من البرامج المختلفة التً تستخدم لتشغٌل الكمبٌوتر وتوظٌفه ألداء المهام المختلفة .
 والتطبٌقات االخرى(وتنقسم إلى )أنظمة التشغٌل 

هو مجموعة من البرمجٌات المسئولة عن إدارة الموارد وبرمجٌات الحاسوب وٌمثل  -تعرٌف أنظمة التشغٌل :

 وسٌط بٌن المستخدم والمكونات المادٌة للحاسوب.

 من أنواع أنظمة التشغٌل:-

 linux  - Macنظام تشغٌل  -  windowsنظام تشغٌل وٌندوز 

 -: التطبٌقات األخرىومن أمثلة 

 Microsoft Word 

 Microsoft Power Point 

 Google Chrome 

 Gaming apps 

 Video Players 

 كٌف ٌعمل الكمبٌوتر

   

 

 

 

 

 

الرابعالدرس  البرمجٌات وأنظمة التشغٌل  

ٌكتب التلمٌذ فً برنامج 

 ماٌكروسوفت وورد 

(Microsoft Word) 

ٌرسل نظام التشغٌل البٌانات 

إلى وحدة المعالجة المركزٌة 

CPU 

تعالج وحدة المعالجة المركزٌة 

 البٌانات وتحولها إلى معلومات

ترسل وحدة المعالجة 

المركزٌة المعلومات إلى نظام 

 التشغٌل

ٌستقبل نظام التشغٌل 

المعلومات وٌعرضها 

 على الشاشة
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 -/ رتب الخطوات التالٌة :1س

 معالجة البٌانات وتحوٌلها إلى معلومات فً وحدة المعالجة المركزٌة 

  جهاز الكمبٌوتر بواسطة أجهزة اإلدخال.إدخال بٌانات إلى 

 .إستقبال نظام التشغٌل المعلومات وعرضها بواسطة اجهزة اإلخراج 

 .إرسال البٌانات إلى وحدة المعالجة المركزٌة 

 .إرسال وحدة المعالجة المركزٌة المعلومات إلى نظام التشغٌل 

 -/ ما المقصود بكِل من:2س

 أنظمة التشغٌل 

.......................................................................................................

................................................................................................. 

 البرمجٌات 

.......................................................................................................

................................................................................................. 
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 -التكنولوجٌا المساعدة :

التً  جهزة أو األدوات التكنولوجٌةهً األ 

تساعد األشخاص ذوي الهمم فً اعمال ٌجدون 

 صعوبة فً القٌام بها.

 

 

 

المستكشف ألبرت لٌن لدٌه ساق إصطناعٌة والتً ساعدته على اإلستمرار 

 فً إستكشاف المدن القدٌمة كما أعتاد أن ٌفعل.

ملحوظة : تمكن ألبرت لٌن من تسلق الجبال والغوص إلى أعماق البحار 

 والمشً لمسافات طوٌلة خالل القٌام بعمله بكل سهولة.

 

  

ا مشهوًرا  ًٌ وكان ال ٌستطٌع التحدث ستٌفن هوكٌنج عالًما فٌزٌائ
 ٌستخدم التكنولوجٌا المساعدة من أجل التواصل مع اآلخرٌن 

 بإستخدام نظام الكمبٌوتر الموجود  اتواصل مع اآلخرٌن

 بالكرسً المتحرك الخاص بً

 أنظر إلى شاشة العرض وأرى علٌها كلمات 

  أضغط على مفتاح فً ٌدي وبذلك أختار الكلمات التً أحتاج

 إلٌها ألؤلف جملة

 .عندما أؤلف جملة ٌرسلها جهاز الكمبٌوتر إلى ًمركب الكالم 

  صوت إصطناعً لٌتمكن اآلخرون من سماع ما أرٌد قوله.تحول تقنٌة مركب الكالم الكلمات إلى 

 

 -أمثلة ألدوات واجهزة التكنولوجٌا المساعدة:

 دعم األشخاص ذوي الهمم الدرس الخامس

 -مثال:

 -آخر:مثال 
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 -/ أذكر نوع من ادوات أو أجهزة التكنولوجٌا المساعدة التً تساعد كل من :1س

 ).............................................(                   العبً كرة القدم من المكفوفٌن         -1

 ).............................................(                                              ضعاف السمع -2

 ).............................................(                                       ضعاف البصر -3

 ).............................................(             الغٌر قادرٌن على الحركة  -4

 ).............................................(                    أداة تساعد على التواصل الشفهً  -5

 

 

 

 

 برمجٌات تكبٌر الشاشة

تقوم هذه البرمجٌات بتكبٌر كل شًء على شاشة الكمبٌوتر كالكلمات والصور وتتٌح بالتالً لألشخاص 
 الذٌن ٌعانون من ضعف البصر التفاعل مع جهاز الكمبٌوتر

 سماعات األذن

تساعد السماعات األشخاص الذٌن ٌعانون من مشاكل فً السمع وأصبح الٌوم فً 
اإلمكان توصٌل بعض هذه السماعات الحدٌثة الطراز بالتلٌفون المحمول ، وتضم 

 تطبٌقات خاصة للهواتف الذكٌة

 برمجٌات التواصل البدٌلة

تساعد هذه البرمجٌات األشخاص ذوي الهمم على التواصل الشفهً واللغوي مع اآلخرٌن ، فهناك 
 برمجٌات خاصة بجهاز الكمبٌوتر قادرة على تحوٌل نص مكتوب إلى حدٌث أو العكس

 األدوات الرٌاضٌة 

تسمح لألشخاص ذوي الهمم والهواه الذٌن فقدوا أحد أطرافهم بتسلق الجبال بالتالً 
ٌمكن للتكنولوجٌا المساعدة أن تساعد فً القٌام باألنشطة العادٌة واإلستثنائٌة ، وهناك 

طابات كرة القدم التً تصدر )الكثٌر من األدوات اآلخرى التً ٌمكنك البحث عنها مثل 
 (الدراجات الهوائٌة الثالثٌة العجالت التً تعمل بالٌد)و ( صوًتا
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، ونستعرض فٌما ٌلً أكثر  كنولوجٌة أثناء استخدام جهاز الكمبٌوترقد تواجهنا بعض المشكالت الت

 المشكالت شٌوًعا مع الحلول المناسبة لها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت

 المشكالت الشائعة والحلول
السادسالدرس   

الكتابة بإستخدام لوحة عدم التمكن من 
 المفاتٌح

 حلول محتملة مع نظام وٌندوز:

 التأكد من توصٌل كابل لوحة المفاتٌح
 فً المكان المناسب المتصل باللوحة األم 

 ٌفضل إعادة تشغٌل الجهاز بعد تلك
 الخطوة

 إذا لم ٌنجح ذلك الحل قد تحتاج إلى
 استبدال لوحة المفاتٌح

 

 مؤشر فأرة التحكم ال ٌعمل

 -الحلول المحتملة فً نظام الوٌندوز :

 ًالتأكد من توصٌل كابل فأرة التحكم ف

 المكان المناسب المتصل باللوحة األم 

 ٌفضل إعادة تشغٌل الجهاز بعد تلك

 الخطوة

 لم ٌنجح ذلك الحل قد تحتاج إلى إذا

 استبدال الفأرة بأخرى

 عدم التمكن من فتح تطبٌق ما :

 الحلول المحتملة لنظام وٌندوز

اعادة تشغٌل الجهاز وحاول فتح التطبٌق من جدٌد 

 إذا لم ٌنجح الحل األول ، قم بتحدٌث البرمجٌات 

حاول مسح التطبٌق وإعادة تثبٌته 

توقف الشاشة عن عرض البٌانات 
 والمعلومات

 حلول محتملة مع نظام وٌندوز :

( إضغط على زرارCtrl( )Alt( )Del لمدة )

 قصٌرة

 إذا لم ٌنجح الحل األول ، قم بإطفاء الجهاز
 وإعادة تشغٌله
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 / صل من العمود )أ( ما ٌناسبه للعمود )ب(1س

 

 

 

 )ب(

 مؤشر فأرة التحكم ال ٌعمل

تعجز عن إٌجاد ملف وورد 

Microsoft word 

 عدم التمكن من فتح تطبٌق ما 

توقف الشاشة عن عرض البٌانات 
 والمعلومات

 )أ(

 (Documents( ابحث فً مجلد المستندات )1)

( لمدة Ctrl( )Alt( )Del(  إضغط على زرار )2)

 قصٌرة

( اعد تشغٌل الجهاز وحاول فتح التطبٌق من 3)

 جدٌد

(  التأكد من توصٌل كابل فأرة التحكم فً 4)

 المكان المناسب المتصل باللوحة األم

 تعجز عن إٌجاد ملف ما

 -الحلول المحتملة لنظام وٌندوز:

( ابحث فً مجلد التنزٌالتdownloads) 

 فً حال كنت تبحث عن ملف ماٌكروسوفت ورد ابحث فً مجلد

 documentsالمستندات 

 نبحث عن الصور فً مجلد الصورpictures 

 أو حاول البحث بواسطة صندوق البحثSearch Box    الموجود

 أسفل الشاشة  إلى ٌمٌن شعار وٌندوز
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الرقمٌة  من المصادر المختلفةهو جمع كل البٌانات المتاحة حول موضوع معٌن  -جمع البٌانات:

 .والورقٌة

 -بعض مصادر البٌانات :

 الرأي استطالعات        الكتب 

 التجارب      السجالت والتقارٌر

 

 

 

 البٌانات التً تم جمعها ، وشرح معانٌها.وتنظٌم : هً عملٌة مراجعة  تحلٌل البٌانات     

 وتحلٌلها؟ فٌما تفٌد عملٌة جمع البٌانات

تفٌد فً اكتشاف ما حدث فً الماضً وما قد ٌحدث فً المستقبل وبالتالً تساعد فً 

 اتخاذ القرار فٌما ٌجب فعله.

 

 

 

 البٌانًالرسم 

بعد اإلنتهاء من تحلٌل المعلومات فالرسم البٌانً هو طرٌقة عرض البٌانات والمعلومات  

 والمقارنة بٌنهم بوضوح. )النوع األكثر شٌوًعا هو الرسم البٌانً العمودي(

جمع البٌانات وتحلٌلها والتعبٌر  الدرس السابع
 عنها فً رسوم بٌانٌة

من المهم جًدا التأكد من صحة المعلومات التً تجمعها ودقتها 

احرص دائًما على استخدام مصادر موثوقة 

 عند تجمٌع كم هائل من البٌانات ، من األفضل أن تستخرج منها

 األنماط المتكررة لتتمكن من تحلٌلها

البحث عن جوانب محددة لهذه البٌانات 
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 -/ أكمل ما ٌأتً :1س

 من مصادر البٌانات ............................. ، ..................... ، ............................ -1

 النوع األكثر شٌوًعا فً الرسم البٌانً هو ............................. -2

 من المهم التأكد من صحة البٌانات ودقتها واستخدام مصادر .................... -3

 مراجعة البٌانات وتنظٌمها وشرح معانٌها بعد تجمٌعها هً عملٌة ...................... -4

...... و.......................................................تفٌد عملٌة جمع البٌانات وتحلٌلها فً . -5

 وبالتالً تساعدنا على اتخاذ االجراء الالزم.
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االثار( عن المعلومات التً تم التوصل إلٌها )التقارٌر لنتائج االبحاث( ٌعلن الباحثون )مثل علماء 

 -بطرق مختلفة ومنها :

  المدونات الرقمٌة 

 المقاالت المنشورة الرقمٌة 

 ًمواقع التوصل االجتماع 

 المقابالت 

 برامج التلفزٌون 

  من الطرق األخرى لمشاركة المعلومات : محادثات الفٌدٌو والرسائل النصٌة.

 

 

الثامنالدرس  اعداد التقارٌر لنتائج األبحاث  

الطرٌقة األكثر شٌوًعا لمشاركة البٌانات هً البرٌد 

 اإللكترونً :

حٌث ٌمكن ان تكتب بها تقرٌر قصٌر مرفًقا بملفات  

 ذات صلة 
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 -ضع كلمة )صح ( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة الخاطئة:/ 1س

 )..............(  عن المعلومات التً تم التواصل إلٌها بالجرائد فقط . ٌعلن الباحثون   -1

 ).............(  الطرٌقة األكثر شٌوًعا لمشاركة البٌانات هً البرٌد اإللكترونً .     -2

 المحادثات النصٌة ومكالمات الفٌدٌو تعتبر من طرق مشاركة المعلومات             ).............( -3

 ).............(    ال ٌمكنك إضافة ملفات مرفقة إلى البرٌد االلكترونً  -4

 

 

 

 

 مراجعة على المحور األول
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شبكة االنترنت تساعدنا فً إكتشاف المزٌد من المعلومات حول األشٌاء واألشخاص الذٌن  -1

 )خدمة البحث( نهتم بأمرهم.

 : مثال 

  ًقامت عالمة األحٌاء انٌقا أواله بتذوق حلوى غرٌبة ف

نوع من الجوز لم تسمع به من  مصنوعة منحفل زفاف 

 قبل.

  أثار ذلك إهتمامها فبحثت عنه فً موسوعة رقمٌة فوجدت

 له استخدامات متعددة

 .إال إنها أكتشفت أًٌضا إنه ٌسبب مرض السرطان 

 

 

كأداة فعالة للتواصل مع االخرٌن  )خدمة المراسلة االلكترونٌة  ٌمكن استخدام شبكة االنترنت -2

 والمعلومات( البٌاناتومشاركة 

 -مثال :

  عندما إكتشفت أنٌقا أواله أن لهذا النوع

قررت التواصل مع من الجوز مخاطر 

السكان المحلٌٌن وجمع بٌانات مٌدانٌة 

  فعلٌة.

  السكان وجمعت حٌث قامت بزٌارة

 المعلومات واالثباتات من الناس مباشرة. كما تواصلت معهم باستخدام االنترنت.

 وحمالت للتوعٌة حول مخاطر  بعمل مقاطع فٌدٌو بالتعاون مع السلطات المحلٌة قامت كذلك

 )صنع الفٌدٌو ونشره ومشاركته(هذا الجوز. 

 

 

 

 المستكشف النشط الدرس األول

 تحققت أنٌقا أواله من المصادر التً وجدتها على شبكة االنترنت بدقة وحصلت على معلومات أكثر إفادة.
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 -: / رتب الخطوات التالٌة للقٌام بعملٌة بحث ناجحة1س

 إٌجادهال من أكثر من مصدر. تحقق من البٌانات من خالل محاولة 

  المعلومات التً ترٌد الحصول علٌها.حدد 

 .راجع المعلومات التً توصلت إلٌها 

 .إحرص على تدوٌن مصدر تلك البٌانات 

  .فكر فً مصطلحات البحث أو الكلمات األساسٌة التً ستستخدمها 
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لثانًالدرس ا  
المخاطر المرتبطة بشبكة  

 االنترنت ووسائل الحماٌة منها
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 الدرس الثالث
استخدام ادوات تكنولوجٌا 

المعلومات واالتصاالت بطرٌقة 
 صحٌحة وأخالقٌة
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 -أكمل الجدول التالً: 
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الرابع الدرس كٌفٌة البحث على شبكة اإلنترنت  
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الخامسالدرس  كٌفٌة التأكد من صدق  

 المعلومات على شبكة اإلنترنت
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السادسالدرس  من بإمكانه مساعدتك فً حل مشكالتك  
 أثناء استخدام شبكة اإلنترنت؟

 التنمر عبر شبكة اإلنترنت وكٌفٌة تالشٌه
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 سرقة الهوٌة عبر شبكة اإلنترنت

 ما الذي ٌمكننا فعله لمواجهة المشكالت أثناء استخدام شبكة اإلنترنت؟

 

 

 

 

 

 

 

 -ضع كلمة )صح( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة الخاطئة:

 )...........(     .تً قد تتعرض لها أثناء إستخدامك االنترنتسرقة الهوٌة من المخاطر ال  -1

 )...........(      من السهل الهروب من التنمر اإللكترونً . -2

 )...........(   .   علٌك أن تقوم برد اإلساءة مباشرة إذا تعرضت إلٌها أثناء استخدامك اإلنترنت -3

 )...........(   .تعرضت له باإلنترنتعلٌك أال تخبر أي شخص عن إساءة أو تنمر  -4

 )...........( من اآلمن أن تتواصل مع األشخاص الذٌن ال تعرفهم عبر اإلنترنت. -5
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السابعالدرس   خطة شخصٌة لألمان الرقمً 

 إنشاء كلمات مرور قوٌة

 اختٌار برنامج مكافحة الفٌروسات

اإلنترنتكن حرًٌصا عند استخدام شبكة     
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 -ضع كلمة )صح( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة الخاطئة:

 ضروري تثبٌت برنامج مكافحة الفٌروسات على جهاز الكمبٌوتر         )...........(لٌس من ال -1

من األفضل أن تكون كلمات المرور الخاصة بك موحدة فً كل البرامج والمواقع التً تستخدمها  -2

 )...........(                عبر االنترنت.

 بسٌطة ولٌست خطرة.           )...........(أضرار الفٌروسات التً قد تصٌب جهاز الكمبٌوتر  -3

 )...........(  تحتاج إلى تثبٌت برنامج مكافحة الفٌروسات على جهاز الكمبٌوتر فقط.  -4

 من اآلمن أن تتضمن كلمة المرور الخاصة بك اسمك الشخصً أو تارٌخ مٌالدك.  )...........( -5
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الثامنالدرس   تطبٌق ما تعلمته 
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